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 ةجّردتملا ةءارقلا لحارم - أرقأ انأ ِبَتُك
 ةلحرم يأ ؛ةسردملا لبق ام ةلحرم نم انتانبو انئانبأ عم ةيانعب جّردتي لحارم تس نم ةءارق جمانرب أر قا انأ بتك

 بتك ىلع جمانربلا اذه لمتشي .ةنّكمتملا ةءارقلا ةلحرم يأ «سداسلا فصلا ةلحرم ىلإ «ةءارقلاب ءدبلا لبق ام

 عيسوتو ةيساسألا ةءارقلا تاراهم ريوطتل ةمّمصم تاعوضوم نماعساو ًقاطن يطغت ةّيصصق ريغو ةّيبصصق

 ٌقطنلا لفطلا ديوعتل طّطخم نمض عقي ءجمانربلا اذه يف :ةّيساسألا تادرفملا راركت نإ .فراعملاو كرادملا

 تامولعمو تاياكح انتانبو انئانبأل مّدقن لحارملا نم ةلحرم ّلك يف .نهّذلا يف ىنعملا خيسرتو ٌحيحصلا

 ىلإ ؛لفطلا نهذ ىلإ ةبيرق تاعوضومو ةّيساسأ تادرفمو ةطيسب تارابع نم ؛ةلحرم دعب ةلحرم ؛جّردتت

 نم ءرمألا ةياهن يف ؛هنكمتو ديرجتلا ةّوقو ةّينهذلا ةراهملا هيف يّمنت تاعوضومو ةيمانتم بيكارتو تادرفم
 موسرلاب ةلفاح جمانربلا اذه بتك .اهبيلاسأو اهتادرفمو ةّيبرعلا ةغللا يف ةفاتخملا بيكارتلا عاونأب مكحتلا

 :ةيئادتبالاو ةّيديهمتلا فوفصلل ٌيلاثم جمانربِهّنِإ .ريكفتلا ىلع ثعبتو لايخلا ريثتست يتلا ةقّؤشملا ةجيهبلا

 .اًضيأةّيلزنملاةعلاطملا ةعتمل ّيلاثمو

 (ثلاثلاو يناثلا) ةلقتسملا ةءارقلاب ءدبلا ." (يناثلاو لوألا) ةءارقلاب ءدبلا .؟ (1061 8:11) ةءارقلا لبق ام ١.

 .(سداسلاو سماخلا) ةنّكمتملا ةءارقلا .5 (سماخلاو عبارلا) رسب ةءارقلا . (عبارلاو ثلاثلا) ةلقتسملا ةءارقلا .4
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 تولئات تلاتننل ةبتكم ثش

1 



 لئلا تاناريَع





 راهن ايلا
 ءامسلا ىف سقشلا

 .ةقيدحلا يف َنوبَعْلَي لافطألاو





 ليك اينّدلا
 ِرَّسلا يف تومان ٌلافْطألا 5 3 56 1
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 ؟انه اهارت يتلا ىرخألا تاناوّيَحلا ام

 او هيج.



 .ةعَرْرملا يف ٌلِيكاينّدلا
 هيون طا «مالّظلا يف ْنكل

 .لوقُحلا ٌقوف







 تاناوّيَحلا ام
 و ا 0ع
 ؟انه اهارت ىتلا ىرخألا
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 قفل ككل

 ُتنْرَأ ٌتِصْنُي ءمالّظلا يف ْنكل

 .ٍرَدَحِب ٍتاوضألا ىلإ



 ا اا 1 [1]] ا
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 ا 7
 .ةريطملا ةباغلا يف لِيَ اْنَّدلا

 ٌعَدْفض يدانُي «مالظلا يف نكل

 ها نب
 .هفعيلص





 , لإ
 .ِءارْحَّصلا يف لْيَل ايْنَد

 .ُةيَح ُىَبْخَت «مالّظلا يف 0 252 املا 0



58 3 
 ؟انُه اهارت ىتْلا ىرخألا ٌتاناوّيَحلا ام
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 .يِطاَشلا ىلع ُلْيَ ادا

 ٌعَضَت «مالّظلا يف ْنكل





 تلا يف ليل ايْندلا

 .ماعط نع شَنَقُيو ءاملا



 .مالَّظلا يف ُةَماَعَط



 يكل د ليلاذدلا

 شاقح «مالظلا يف نكل

 .َنارّيَطلا ُمَلَعَتَيٌريغَّصل لا





 هذه َتْيَأَر لَه

 ؟ةبلْيَّللا تاناوّيَحلا
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 ةيْشْعلا ٍلوهَّشلا يف

 ةريطملا ٍةباغلا يف
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 تاهّمألاو ءابآلاو نيِمّلُعملا ىلإ ةمِلَك
 ةقّثلا حتمتل ةمّمصُم ةجّردُم ةعّلاطُم ٍبُتُك «أرقأ انأ» ةلسلس

 .ةءارقلل ةحجان ةيادب مهل ٌرَفوُتو
 يف ىلوألا مهتلّواحُمب نوموقُي نيذلا لافطألا بيانُي يناثلا ىوتسُملا

 نم ليلق ددع اهيف مِدخّتساو اًّدج ةطيسّب ةغّلب بتكلا تيك .ةءارقلا

 اهدناسُت ةحفص ّلك يف لمُجلا .اهرّركُت نأ ىلع انْصَرَح يتلا تادّرفُملا

 .ةثداحُملل ةّيويح ليصافت رّفوُتو ةءارقلا يف دِعاسُت موسُر

 باتكلا اذه

 ةّيليَللا تاناويحلا ناضرعَت باتكلا امهب حتتفُي نانّللا ناتحفّصلا *
 .هيف ةدراولا طاشنلا

 يف َعّرْشَي نأ يف ئدتبملا ئراقلا َدِعاسُتل رّركتت ةرابعب ةحفص لكأدبت *
 .ةقثب ةءارقلا

 فيك اوظحال .نيتلباقتُم نيتحفص لك رخآ يف لاؤّسلا نعاوبيجأ *
 .ماهفتسا ةمالب لاؤّسلا يهتني

 نيئدتبُملا ءاَرقلل يللا تاناويحلا رّوص ىلإ اهانْفَصَأ قئاقحلا نم ديزم *
 5 .ديزملا يف َنوبغرَي َنيذل

 ةءارق ىلع نيئدتبُملا ءاّرقلا عيجشتل ١8 ةحفّصلا يف لاؤّشلا اومدخّتسإ *

 .ةيناث ًةّرم باتكلا

 دّرسَملا مدختسُت .باتكلا رخآ يف رّوصملا دّرسَملا مادختسا اولواح

 يذلا عوضوملا اهيف دج يتلا ةحفّصلا ىلع روثُعلا يف انتدعاسُمل

 .عيجشّتلاو ةدّعاسُملا نم ريثك ىلإ نوجاتحي نوئدتبُملا ءاَرَقلا



 اوقف [شتتما

 أ نيزهاج اوراص لافطأل وه | ٍناتلاعتشلا |
 .ةءارقلا يف ىلوألا مهتاوطخ

 .ةفولامو ةقّوْشُم عيضاوم ٠

 .ةّلادو ةحضاو روص ثاملك ٠

 ٍءٌصّنلل ةحضوُمو ةعيدت موس ٠

 نودغات تال ةّبنتكم 50
 هت |كازل همز :تترتنالا ىلع انعقوم هج ند


